
SERVIZO DE XESTIÓN RECADACIÓN E INSPECCIÓN TRIBUTARIA  

Solicitude de beneficios fiscais 
Imposto sobre construcións, instalacións e obras 

 ICIO 

Modelo 

T44 

 

EXCMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
Consonte o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados aos 
ficheiros do Concello de Santiago relacionados con este trámite, coa finalidade de utilizalos para as xestións municipais derivadas dos procedementos e consultas que inicia o interesado con esta 
solicitude. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro Xeral do Concello. 
 

 

Solicitante                                                                                          
DNI-NIF/CIF/NIE Nome e apelidos/Razón social 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 

Correo electrónico 

  
Representante                                                                   
DNI-NIF/NIE Nome e apelidos 

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

CP Municipio Provincia  Teléfono 

Correo electrónico 
 

Obxecto tributario  
 
Referencia catastral 

                    

Rúa Núm. Escaleira Andar Porta 

Polígono Parcela Sitio 

Solicitude e documentación que se presenta 
BONIFICACIÓNS 
 
 Actuacións de especial interese ou utilidade municipal 

      Informe ou memoria motivadora do especial interese ou utilidade municipal. 
 Obras declaradas como vivendas de protección autonómica 

      Cédula de cualificación provisional como vivenda de protección autonómica, emitida polo Instituto Galego da Vivenda e Solo. 
 Obras de acondicionamento e adaptación necesarias para o acceso e habitabilidade das persoas discapacitadas 

      Certificado do grao de discapacidade emitido pola Administración competente.  
 Construcións, instalacións ou obras con sistemas de aproveitamento de enerxía solar para autoconsumo 

      Proxecto técnico visado que acredite o cumprimento dos requisitos e que inclúa o orzamento de execución material con custes 
         detallados 

 Estudo comparativo do orzamento de execución material total e parcial, no seu caso 
 Acreditación da concesión da licenza de obras, comunicación previa ou declaración responsable da obra 
 Acreditación de que as instalacións para produción de calor inclúan colectores homologados pola administración competente 

 

EXENCIÓNS 
 
 Obras en inmobles da Igrexa católica e asociacións confesionais exentos do imposto sobre bens inmobles 

      Documentación acreditativa da inscrición no Rexistro de entidades relixiosas. 
      Documentación acreditativa da titularidade do inmoble. 
      Documentación acreditativa de quen soporta os gastos das obras. 
      DNI/CIF do contratista. 
 

 

Rexistro número: Santiago de Compostela, _____ de __________________ de 20__ 
 
 

 
 

 
 

         Asinado: ________________________________________ 
 

 

Expediente número: 
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PARA CUMPRIMENTAR A SOLICITUDE 

 
INSTRUCCIÓNS XERAIS 
 
A. O impreso pódese cumprimentar a man (con maiúsculas tipo imprenta) ou electrónicamente, enchendo os campos correspondentes. 
B. Logo de cumprimentado, imprímao e presénteo asinado nos Rexistros do Concello de Santiago, nos rexistros da Administración Xeral do 

Estado, das comunidades autónomas ou en calquera outra oficina de rexistro establecida nas disposicións vixentes. 
C. Tamén se pode remitir mediante as formas previstas no artigo 38.4 da Lei 30/1992 de 26 de novembro 
 
INSTRUCCIÓNS PARTICULARES 
 
1. Solicitante: O solicitante coincidirá co obrigado ao pagamento e poderá actuar por medio de representante. O solicitante deberá achegar 

a fotocopia do DNI-NIF/CIF/NIE 
2. Representante: Os seus datos só se cumprimentan cando se teña designado.  A representación deberá acreditarse con poder bastante, 

mediante documento público ou privado con sinatura lexitimada notarialmente, ou por comparecencia persoal do obrigado tributario. 
3. Solicitude e documentación que se presenta:  Sinale o tipo de beneficio que solicita e acompañe a documentación que se sinala na 

solicitude para cada caso. 

 
INFORMACIÓN 

 
TIPOS DE SOLICITUDES 
 
A. Bonificacións: Poderán solicitar a bonificación: 

1. As construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer 
circunstancias sociais, culturais, histórico-artísticas ou de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración. 

2. As construcións, instalacións ou obras declaradas como vivendas de protección autonómica polo Instituto Galego da Vivenda e 
Solo. 

3. As construcións, instalacións ou obras de acondicionamento e adaptación necesarias para o acceso e habitabilidade das 
persoas discapacitadas 

4. As construcións, instalacións ou obras nas que se incorporen sistemas de aproveitamento térmico ou eléctrico da enerxía 
solar para autoconsumo 

 
B. Exencións: Poderán solicitar a exención: 

1. As construcións, instalacións ou obras realizadas pola Igrexa católica e asociacións confesionais nos inmobles exentos do 
imposto sobre bens inmobles. 

 
PRAZO DE PRESENTACIÓN 
 
As solicitudes de bonificación deben presentarse coincidindo coa solicitude das correspondentes licenzas ou coa presentación da 
comunicación previa ou declaración responsable. 
 

TRAMITACIÓN 
 
1. Se a solicitude ou a documentación presentada teñen algún defecto, ou se non se presenta toda a documentación necesaria, 

concederáselle ao interesado o prazo de dez días para que subsane as deficiencias, advertíndolle que transcorrido ese prazo sen que o 
faga, arquivarase o expediente sen máis trámites. 

2. As obras de especial interese ou utilidade municipal, requiren unha declaración expresa neste senso do Pleno da Corporación, que é 
previa á resolución do expediente do beneficio fiscal. 

3. O expediente remata por resolución do órgano competente, que se lle notifica ao solicitante no seu domicilio. O prazo máximo para 
resolver é de seis meses. 

 
 

NORMATIVA REGULADORA: 
 
Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria. 
Real Decreto 1065/2007, do 27 de xullo, que aproba o regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección 
tributaria e de desenvolvemento das normas comúns dos procedementos de aplicación dos tributos. 
Acordo sobre asuntos económicos coa Santa Sede do 3 de xaneiro de 1979. 
Orde do Ministerio de Facenda do 5 de xuño de 2001. 
Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo. 
Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público. 
Ordenanza 1.04, reguladora do Imposto sobre construcións, instalacións e obras. 
 


